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 الباب الثانى
ظرى نطار الاإل    

 النظرية المحتوى فى تدريس قواعد اللغة العربية .أ 
  تعريف تدريس القواعد .1

كالقواعد ىو لغة القصد كاصطالحا علم بأصوؿ 
علم قواعد اللغة ٔيعرؼ هبا احواؿ اكاخر الكالـ اعرابا كبناء.

اك النحو ك الصرؼ ىو العلم ادلختص بوضع كحبث كتعليم 
رابط االستخداـ كاالستعماؿ اللغول الصحيح ألبنية 
ادلفردات كصيغها كابنية اجلمل كتراكبها. تدريس القواعد ىو 
النشاط الذل يقـو بو الفريقاف بُت ادلدرس ك الطالب الذل 
يبحث فيو عن علم القواعد الذل يدرب الطالب على 
استعماؿ األلفاظ كالًتاكب استعماال صحيحا ىف الكالـ 

تابة كدراسة قواعد اللغة بالنسبة للطالب كسيلة ال غاية كالك
كلذا  لو فال تقصد لذاهتا، بل ىى كسيلة اذل صحة التعبَت.

                                                 
)اندكنسيا: دار احياء  شرح متممة األجروميةعبداهلل ابن ازتد الفاكهى،  1

 ٕالكتب العربية، دكف السنة(، 
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ينبغى اف يقتصر ىف دراسة النحو على ما ػلتاج اليو الطلبة 
ىف القواعد الالزمة لتقوًن السنتهم كتصحيح اسلوهبم ك 

  ٕ.فهمهم دلا يعرض عليهم عن االساليب فهما صحيحا
كالقواعد كسيلة من كسائل تصحيح النطق كسالمة 

لتمكن من إستخداـ اللغة  ٖالتعبَت شفويا كاف اـ حتريريا
إستخداما صحيحا سليما.إف القواعد مفيدة يف تعليم القراءة 
كالًترتة، كال نستطيع أف نقرأ قراءة صحيحة كنفهم معانيها 
اعد فهما جيدا إال إف كاف ذلك معتمدا على معرفة القو 

ككذلك ىف التعبَت كاإلنشاء فال نستطيع أف نتكّلم  كالما 
صحيحا ك أف نكتب كتابة صحيحة إال إف كاف ذلك 
مؤسسا على معرفة القواعد. كمن مث قاؿ ادلصطفى الغاليُت 

 ٗ"القواعد اللغة ىى اعلية العلم ىف تعليم اللغة العربية".

                                                 
 ۵ٕٔ ،، فى التدريس للتربة اللغويةزلمد صاحل مسك  ٕ

 

)شريف االنصرل،   (1جامع الدروس العربية)مصطفى الغالييُت،  ٗ
ٜٖٔٚ )ٗ 
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القواعد مفردىا قاعدة لغة الدستور ك القانوف 
طالحا تطلق على األصل كالقانوف كالضابط كتعرؼ باهنا كاص

القواعد ىي فرع من  ٘امر كلي تطبيق على رتع جزئياتو.
فركع درس اللغة العربية. القواعد رتع من قاعدة مبعٌت نظاـ 
كالقواعد اصطالحا ىي قضية كلية منطيقة على رتع 

 ٙجزئياهتا.
 القواعد ىي علم بقواعد يعرؼ هبا احكاـ الكلمات
العربية حاؿ تركيبها من اإلعراب كالبناء كما يتبعهما من شركط 

  ٚالنواسخ.
 

 مواد تدريس القواعد .2

                                                 
 جامع الدروس العربة موسعة فى ثالثة اجزاءمصطفى الغاليُت،  5

 ٚ)بَتكت: دار الكتاب العلمية(، 
)بَتكت: دار الكتب  كتاب التعريفاتشريف على زلمد اجلرجاىن،  6
 (ٚ()ٜٛٛٔالعلمية، 

)اندكنسيا:  محتصر جداعلى مت األجروميةشرح ازتد رجٌت دخالف,  7
 ٕٖٓداراحياءالكتب العربية، دكف السنة(، 
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ادلواد الدراسية ىي مادة الدرس الىت ترّكب كترتّتب 
كيرل ادلؤلفاف اف الكتاب ادلدرسى ىو الكتاب  ٛبنظاـ خاص.

األساس للطالب كما بصحبو من مواد تعليمو مساعدة، كالىت 
تؤلف من قبل ادلتخصصُت ىف الًتبية كاللغة كتقدـ للدارسُت 
لتحقُت أىداؼ معينة ىف مقرر معُت ىف مرحلة معينة بل ىف 

 ٜصف دراسي معُت كىف زمن زلدد.
ادلػػواد التعليميػػة كأعلهػػا علػػػى الكتػػاب ادلدرسػػى ىػػو أقػػدـ 

اإلطػػػػػالؽ. فهػػػػػو ادلناسػػػػػب ادلرشػػػػػد كادلرجػػػػػع لكػػػػػل مػػػػػن ادلعلػػػػػم 
 ٓٔكادلتعلم.

                                                 
)ما ال نج: اجلامعة اإلسالمية تعليم اللغة العربية، عبد احلميد 8
 ٔٚ(، ٕٛٓٓاحلكومية، 
اساس اعدادالكتب التعليمية لغير الناطقين ناجر عبد اهلل الغاذل،  9

 ٜ(، ٜٜٔٔ)رياض: دار اإلعتصاـ،  بالعربية
السجل العلم للندوة العلمية االولى زلمودامساعيل صيٌت كعلى القامسى،  10

(، ٜٛٚٔ)رياض: عفدتو جامعة الرياض،  لتعليم العربية لغير الناطقين بها
ٚٔ 
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ادلػػواد كالكتػػاب ادلدرسػػى ىف نفػػس ادلعػػٌت ألف ادلػػواد فيهػػػا 
مػػػػػادة الػػػػػدرس الػػػػػىت يسػػػػػتعملها ادلػػػػػدرس حػػػػػُت يشػػػػػرح الػػػػػدرس 

 كالكتاب ادلدرسى فيها مواد التعليمية للطالب.
الكتػػاب األساسػػى للطالػػب الػػىت كحاصػػل ذلػػك إف ادلػػواد ىػػي 
 فيها ادلواد التعلمية ادلساعدة.

منػػػافع ادلػػػواد لتػػػدريس القواعػػػد المنػػػاص مػػػن تقػػػدًن  إف
قواعػػػد اللغػػػة العربيػػػة دلػػػن يتعلمهػػػا مػػػن غػػػَت النػػػاطقُت هبػػػا. كقػػػد 
يسػػأؿ سػػائل: دلػػاذا نقػػدمها كدلػػاذا يدرسػػها األجنػػ  بػػالرغم مػػن 

لسػػػػػؤاؿ نغػػػػػ  صػػػػػعوبتها كتعقيػػػػػدىاة كىف اإلجابػػػػػة عػػػػػن ىػػػػػذا ا
الطرؼ مؤقتػا عػن عبػارة "بػالرغم مػن صػعوبتها كتعقيػدىا" الػىت 
 كردت ىف السؤاؿ كنقوؿ: "إف تدرس القواعد لثالثة أمور ىي:

ألهنا مظهر حضارل من مظاىر اللغة، كدليل على  .أ 
 أصالتها.

 ألهنا ضوابط حتكم استعماؿ اللغة .ب 
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 ٔٔالهنا تساعد على فهم اجلمل كتركيبها...اخل .ج 
س ىي مواد الرئيسية الىت البد أف واد التدريم

يتعلمها التالميذ لوسيلة حتقيق ادلهارات األساسية اليت 
سوؼ يقّومها باستخداـ أدكات التقوًن ادلالئمة مبؤشرات 

احدل مكونات نظاـ التعليم الذم كىي ٕٔاإلصلاز التعلم.
يلعب دكرا مهما يف مساعدة التالميذ على حتقيق مستويات 

كعلى الغالب، مواد التدريس لكفاءة. الكفاءة كأساسية ا
حتتوم على ادلعارؼ كادلهارات كادلواقف كالقيم اليت غلب أف 

ال مبعٌت ادلعلومات الىت يقصد إيصلها إذل  يتعلمها التالميذ.
 التالميذ، كشركطها :

 غلب أف تكوف ادلادة مالئمة للزماف .أ 
 غلب أف تكوف ادلادة موثوقة بصحتها .ب 

                                                 
طرائق تدريس اللغة زلمود كامل الناقة كرشدل ازتد ازتد طعيمة،  11

)ايسيسكو: منشورة ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة،  العربية لغير الناطقين بها
ٕٖٓٓ ,)ٕٖٓ 

،) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikanزلمد جوكو سوسيلو، 12
  ٕٕٔ-ٖٕٔ(, صفحة. ٕٚٓٓجوكجاكارتا، 



ٗٗ 

 

 

مالئمة مبدارؾ التالميذ كسّنهم غلب أف تكوف ادلادة  .ج 
ال ىي با الصعبة الىت يتعّسر فهمها كالىي بالسهولة  

 تذىب بفائدة تعويد العقل التفكَت.
ينبغى أف تكوف ادلادة سلتارة بقصد أف تفيد التالميذ ال  .د 

 لتظهر مقدار معارؼ ادلدرس
غلب أف تكوف مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا كمقّسمة  .ق 

وب إظلاـ جزء كإتقانو قبل البدء ىف إذل أقساـ مع كج
 ٖٔجلزء الذل يليو.

كقاؿ الدكتور زلمد عبد القادر أزتد عن بع  
مبادئ عامة غلب مراعاهتا ىف اختيار مادة الدرس كترتيبها 

 منها :
صحة ادلادة، كيطبب ذلك حرصا ككعيا من ادلعلم ىف  .أ 

اختيار ادلادة ادلعركضة ، فال يعرض على التالميذ إال 
 صحيح من ناحية الفكرة كاألسلوب. ما ىو 

 مناسبتها لقوؿ التالميذ من حيث مستواىا .ب 

                                                 
13

 ٔٔ. ، صفحةالتربية والتعليم 
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أف تكوف ادلادة ادلختارة مرتبة حبياة التلميذ كبالبيئة  .ج 
 يعيش فيها.

أف تكوف ادلادة مناسبة لوقت احلصة فال تكوف طويلة  .د 
حبيث ال يستطيع ادلعلم أف ينتهى منها ىف احلصة، كال 

كقت قصَت شلايتيح  قصَتة حبيث ينتهى منها ىف
 للتالميذ فرصة اللعبث، كضياع الوقت.

غلب أف ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٌت كل جزء  .ق 
 على سابقو، كيرتبط بالحقو من غَت تكلف.

أف تقسم مادة ادلقرر إذل كحدات توزع على أشهر  .ك 
 السنة.

ربط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدًن أك ربط  .ز 
 ٗٔه من موصوعات ادلادة.موضوع الدرس بغَت 
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بة ، ) القاىرة : مكتطرق تعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادر أزتد، 
 ٕٔ-ٕٕ(، صفحة.ٜٙٚٔالنهضة ادلصرية، 
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كيوضح يف مقدمة كتاب النحو كالصرؼ ألزتد 
أكـر الفهم عن مادة النحو الذل البد لُيعلِّم إذل التالميذ ىف 
 مرحلة األكذل كالبد لُيفهِّمها التالميذفيها فهما جيدا، كىي :

 كلمة اللغة العربية .أ 
 رتلة اللغة العربية .ب 
 ٘ٔاإلعراب .ج 

من ادلباحث كلقد توصل الباحث إذل رلموعة 
القواعدية الىت رأل أهنا تعترب من األساسيات الىت ينبغى أف 
تقدـ للطالب حىت تستقيم لغتهم فهما كحديثا ىذه 

 ادلباحث ىي:
 
ادلضارع ىف رتيع  .ٔ

 أحوالو.
 الفاعل. .ٕ

 التمييز .ٔٔ
 اجملركر باحلركؼ .ٕٔ
ادلضاؼ  .ٖٔ

                                                 
، جاكارتا : علم النحو والصرف الجز األّولأزتد أكـر الفهم،  15
          ٙٔ(، صفحة. ٖٕٓٓفيتا راجا غرافندك, 
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 نائب الفاعل. .ٖ
 ادلبتدأ كاخلرب. .ٗ
 إف كأخواهتا. .٘
 كاف كأخواهتا. .ٙ
 ادلفعوؿ بو. .ٚ
 ادلفعوؿ فيو. .ٛ
 احلاؿ. .ٜ
 اإلستثناء .ٓٔ

 كادلضاؼ إليو.
 حركؼ اجلر. .ٗٔ
حركؼ  .٘ٔ

 العطف.
حركؼ  .ٙٔ

 النصب.
ٔٚ. .  حركؼ اجلـز
أمساء  .ٛٔ

 اإلستفهاـ.
اإلفراد كالتثنية  .ٜٔ

 كاجلمع.
 األمساء اخلمسة. .ٕٓ
 النعت. .ٕٔ

 
كالكتب الىت تبحث ىف مادة النحو كثَتة، منها : 
جامع الدركس العرببية للشيخ مصطفى الغالييٌت كالفّية إلبن 
مالك كاآلجرمية لسيدم ابن آجرـك كالنحو الواضح لعلى 
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اجلاـر كمصطفى أميُت كغَت ذلك. كقد ُكجد كتاب جديد 
قواعدم كُيستَػْعَمُل من بع  ادلدرسة احلديثة يعٌت كتاب 

كالصرؼ، ألنو أحد الكتب  لىت ليبحث عن مادة النحوأمث
األحسن كينّظمو تنظيما مرتبا بإستعماؿ طريقة اإلستنباط 

 بكثرة األمثلة كالقاعدة السهلة.
 
 النظرية عن طرق تدريس القواعد   .ب 

مفهـو أكسع كأبعد من رلرد  إف طريقة التدريس
إجراءات تدريسية يقـو هبا ادلعلم ىف الفصل. إف طريقة 
التدريس ىنا تعٌت اخلطة الشاملة الىت يستعاف هبا ىف حتقيق 

ال بعبارة أخرل النظاـ الذل  ٙٔاذلدؼ الًتبوم ادلنشود.
يسَت ادلدرس ىف إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إذل أذىاف 

 التالميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية.
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كسنعرض ىنا أىم أنواع طرؽ تدريس اللغة كلغة 
ؽ تعددت بتعدد كاختالؼ اجتاىات أجنبية أك ثانية، كطر 

 كمداخل تدريس اللغة األجنبية، كمن أىم ىذه الطرؽ :
 طريقة القواعد كالًترتة .1

كىي طريقة قدؽلة دل تقم يف البداية على أساس من فكر 
أك نظر معُت أل دل ترتبط بأحد ادلفكرين يف ميداف 
اللغة أك ميداف الًتبية كلكنها ترجع جبذكرىا إذل تعليم 

ة الالتينية كاللغة اإلغريقية حيث استخدمت لفًتة اللغ
طويلة يف تعليم ىاتُت اللغتُت عند ما كاف التحليل 
ادلنطقي للغة كحفظ ما هبا من قواعد كشواذ، كتطبيق 
ذلك يف تدريبات للًترتة، يعترب كسيلة من كسائل تقوية 
عقل التلميذ، كعند ما كانت دراسة الالتينية كاإلغريقية 

احا للفكر كاألدب القدًن كعلى ذلك كانت تعترب مفت
قراءة النصوص كتررتتها يف ىذه الطريقة كأيضا التدريب 
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على الكتابة كتقليد ىذه النصوص شيئا مهما 
 ٚٔكرئيسيا.

 الطريقة ادلباشرة .2
كىي الطريقة اليت تعتمد على الربط بُت كلمات كرتل 
اللغة األجنبية كاألشياء كاألحداث بدكف أف يستخدـ 

كتتجنب ىذه  ٛٔادلدرس أك التالميذ لغتهم الوطنية.
الطريقة استخداـ الًترتة يف تعليم اللغة األجنبية كتعتربىا 
عدؽلة اجلدل، بل شديدة الضرر على تعليم اللغة 
ادلنشودة كتعلمها. مبواجهة ىذه الطريقة فإف اللغة األـ 
ال مكاف ذلا يف تعليم اللغة األجنبية. تستخدـ ىذه 

االقًتاف ادلباشر بُت اجلملة كادلوقف الذم الطريقة 
 ٜٔتستخدـ فيو. كذلذا مسيت الطريقة بالطريقة ادلباشرة.
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مكة: ) .. تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىزلمود كامل الناقة   
 .ٛٙ،) ٜ٘ٛٔ ،حقوؽ الطبع جلامعة أـ القرل

18
 .ٗٚ، ونفس ادلراجع  

الرياض: ادلملكة  ).أساليب تدريس اللغة العربية زلمد على اخلوذل. 19
 .ٕٕ .(ٕٜٛٔالعربية السعودية. 
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 طريقة القراءة .3
كلقد بدأت طريقة القراءة الجتاه ضلو جودة الًترتة كدقة 
التعبَت كإعطاء عناية قليلة لكل من ادلمارسة كالتدريب 
رت الشفويُت ككذلك النطق. أما القواعد النحوية فنظ

إليها باعتبارىا مرحلة تأيت متأخرة يف الدراسة. كلقد 
تطورت الطريقة شيئا فشيئا فأخذت تدرب الطالب 
على قراءة اللغة األجنبية كإدراؾ ادلعاين بطريقة مباشرة 
كبدكف تركيز على تررتة ما قرأكه، كلقد أدل ذلك إذل 
ظهور العناية بالقراءة الصامتة الواسعة بدكف تررتة، 

الطالب على القراءة احلرة خارج الفصل. كدلا   كتشجيع
كانت السالمة كالطالقة يف القراءة أمر ال ؽلكن حتقيقو 
ما دل يدرب الدارس على النطق كالفهم الصحيح للغة 
ادلتكلمة غَت ادلعقدة كعلى استخداـ أظلاط احلديث 
البسيطة، اجتهت الطريقة إذل تزكيد التالميذ بالقدرة 
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ية كمتابعة ادلقركء بعقوذلم من أجل على القراءة اجلهر 
 ٕٓفهمو دتاما كما لو كانوا يقرأكف قراءة صامتة.

 طريقة السمعية الشفهية .4
كمن أبرز افًتاضات ىذه الطريقة ىي كانت اللغة أساسا  
كالـ، أما الكتابة فهي دتثيل جزئي للكالـ. كلذلك 
غلب أف ينصب االىتماـ يف تعليم اللغة األجنبية على 

ليس على القراءة كالكتابة. غلب أف يسَت الكالـ، ك 
تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معُت ىو استماع 
مث كالـ مث قراءة مث كتابة. كىذا يعٍت أف يستمع ادلتعلم 
أّكال، مث يقوؿ ما استمع اليو مث يقرأ ما قاؿ مث يكتب ما 
قرأ أك عما قرأ. كطريقة تكلم اللغة األجنبية دتاثل طريقة 

الطفل للغة األـ. فهو يستمع أكال مث يبدأ  اكتساب
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ػلاكي ما استمع إليو. مث يذىب إذل ادلدرسة ليتعلم 
  ٕٔالقراءة مث الكتابة..

 الطريقة التوليفية .5
أف الطريقة التوفيقّية حتتوم على معنيي االختيار 
كالتضميم، كمسيت ىذه الطريقة باللغة العربية كما يلى: 

ادلختارة، الطريقة التوفيقّية،  ةالطريقة االنتقائّية، الطريق
تأيت الطريقة اإلنتقائية ردا على  ٕٕالطريقة ادلزدكجة.

الطرؽ الثالث السابقة يعٍت طريقة القواعد كالًترتة 
كالطريقة ادلباشرة كالطريقة السمعية السفهية. 

 كاالقًتاضات الكامنة كراء ىذه الطريقة ىي :
كل طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها كؽلكن  .أ 

 االستفادة منها يف تدريس اللغة األجنبية.
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ال يوجد طريقة مثالية دتاما كلكل طريقة مزايا  .ب 
 كعيوب كحجج ذلا كحجج عليها. 

من ادلمكن النظر إذل الطرؽ الثالث السابقة على  .ج 
أساس أف بعضها يكمل البع  األخر بدال من 
النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك متناقضة. 

من ادلمكن النظر إذل الطرؽ كبعبارة أخرل 
الثالث على أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة 

 أك متنافسة أك متناقضة.
ال يوجد طريقة تدريس كاحدة تناسب رتيع  .د 

األىداؼ كرتيع الطالب كرتيع ادلعلمُت كرتيع 
 أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية.

ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم   .ق 
و، كليس الوالء لطريقة تدريس معينة على كحاجات

 حساب حاجات ادلتعلم.
على ادلعلم أف يشعر أنو حر يف استخداـ  .ك 

األساليب اليت تناسب طالبو بغ  النظر عن 
انتماء األساليب لطرؽ تدريس سلتلفة. إذ من 
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ادلمكن أف ؼلتار ادلعلم من كل طريقة األسلوب 
أك األساليب اليت تناسب حاجات طالبو 

اسب ادلوقف التعليمي التعلمي الذم غلد كتن
   ٖٕادلعلم نفسو فيو.

 
كالطريقة الىت ُتسَتعمل ىف تدريس القواعد ىي 

 كىي : االستنباطية )االستقرائية(الطريقة الطريقة القياسية ك 
 الطريقة القياسية .1

كىي دتيل إذل اسًتتيجية ) الشرح النحوم(، كفيها 
تقدـ القاعدة أكالًتكيب اللغول اجلديد للطالب، مث تًتؾ 
ذلم فرصة كافية دلمارسة القاعدة اجلديدة كالتدريب عليها 
ىف أمثلة مث تعميمها، كتعترب ىذه الطريقة ذات فعالية  
كبَتة ىف عرض ادلوضوعات الشاذة كالصعبة من القواعد 

تلك الىت يصعب على الطالب اكتشافهاعن طريقة ال 
التحليل كادلقارنة كاالستنتاج كتستطيع ىذه الطريقة 
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 .ٕٙ، ونفس ادلرجع    
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باستخداـ معلم ناجح توفَت كقت الطالب،كما أف ىناؾ 
بع  الطالب الذين ؽليلوف إذل معرفة القاعدة أكال  مث 
زلاكلة تررتتها إجرئيا كاالستفاد منها ىف إعطاء رتل 

يلقى ادلدرس لتالميذه القاعدة مث  ال مبعٌت ٕٗجديدة.
يورد أمثلة كثَتة للتطبيق عليها كىي أسرع ىف التدريس من 

 طريقة اإلستنباط بيد أهّنا :
 تضعف ىف التلميذ ثقتو بنفسو    .أ 
 تدفعو إذل احلفظ عن ظهر القلب .ب 
 ٕ٘الترىب ىف التلميذ قوة ادلالحظة. .ج 

 
 كتتبع ىذه الطريقة رلموعة من اإلجراءات ىي :

لعبارة أك العبارات الىت تنص على القاعدة عرض ا .أ 
 ال صياغة القاعدة

يقـو الطالب بًتديد عينة من األمثلة الدالة على  .ب 
 القاعدة 
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 ٕٔٗ،  ونفس ادلرجع 
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يًتؾ ادلعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب ىف   .ج 
األمثلة ادلقدمة كؽلارسها حىت يتمكن من صياغة 

 أمثلة جديدة على منواذلا
 ىذه شليزات الطريقة كعيوهبا:

أهنا طريقة ذات فاعلية كبَتة يف عرض ادلوضوعات   .أ 
 الصعبة من القواعد.

أهنا توفر الوقت، حيث ال تستغرؽ كقتان كبَتان يف  .ب 
 شرح  القواعد. 

 يعاب على ىذه الطريقة أهنا جافة.   .ج 
أهنا تشعر التالميذ بأف ادلوقف التدريسي رتيب   .د 

 كمصطنع.
ها تشعر التالميذ بصعوبة تطبيق القاعدة كتعميم  .ق 

 على رتل من عندىم.
جتعل تعلم القواعد  نوعا من التدريب العقلي بدال   .ك 

  من أف جتعلو كسيلة لصحة الكالـ كالكتابة.
 )االستنباطية( الطريقة االستقرائية .2



٘ٛ 

 

 

كىي دتيل إذل ادلدخل ادلوقف أك السياقى كفيها 
يقدـ ادلعلم للطالب رلموعة من األمثلة تتضمن القاعدة، 

األمثلة كالتدريب عليها يوجو الطالب إذل كبعد قراءة 
استنتاج التعميم الذل الحظوه من خالؿ األمثلة كمن مث 
القاعدة، كىذه الطريقة تصلح كبشكل فعاؿ مع القواعد 

 البسيطة غَت الصعبة أك الشاذة.
 كتتمثل إجراءات ىذه الطريقة ىف اخلطوات التالية :

ك عرض رلموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أ .أ 
االختيار حبيث تربز الًتكيب اجلديد بشكل ؽلكن 

 مالحظتو
إجراء شلارسة شفوية ذلذه األمثلة كأف يقرأىا  .ب 

 الطالب كيناقشهم ادلعلم ىف معانيها كتراكيبها 
استخراج التعميم الذل يربز من خالؿ النشاط  .ج 

 السابق
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 ٕٙصياغة ادلعلم للقاعدة .د 
 خطواتبأف تعليم اللغة العربية(  (كذكر ىف كتاب 
 كما يلى :   الطريقة االستقرائية

درس يف  يبدأ ادلدرس الدرس بادلوضوع ادلقرر .أ 
 النحو

 غلعل ادلدرس أمثلة فيما يتعلق بادلوضوع. .ب 
لقراءة األمثلة كاحدا فواحدا  يأمر ادلدرس التالميذ .ج 

 متبادال
كبعد ذلك بدأ ادلدرس لشرح قواعد النحو ىف  .د 

 تلك األمثلة
من  مّث ادلدرس مع التالميذ يستخلصوف القاعدة   .ق 

 تلك األمثلة
كُيطَلب التالميذ حلّل التدريبات يف كتاب النحو  .ك 

عمل التالميذ يشرح ادلدرس  لتسهيلالواضح 
 ٕٚمعاىن ادلفردات الىت دل يعرفوىا.
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 ٖٕٗالناقة، طرائق..،   
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 كفوائد الطريقة اإلستقرائية ىي :
تعود التالميذ الفكَت كاستنباط احلقائق    .أ 

 بأنفسهم
 فتح أماـ التالميذ باب التحصيلت .ب 
 ترىب ىف األطفاؿ االعتماد على النفس .ج 
 ٕٛيقتنع التالميذ بصحة ما يصلوف إليو .د 

 شليزات الطريقة كعيوهبا
أف التلميذ يشًتؾ مع ادلعلم يف التوصل إذل    .أ 

 صياغة القاعدة كتطبيقها.
 أهنا تسهل على التالميذ تعميم القواعد النحوية. .ب 
 تستغرؽ كقتان طوياليعاب عليها أهنا  .ج 
تفضيل كثَت من التالميذ تقدًن القاعدة ذلم بدال  .د 

 ٜٕمن مشاركتهم يف استنتاجها.
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ٔٓٔاجلدكؿ   
 الفرؽ بُت الطريقة القياسية الطريقة االستقرائية

 الطريقة االستقرائية الطريقة القياسية الرقم
 ىي طريقة التعليم ىي طريقة الًتبية  ۱
طريقة بطيئة ألف  ۲

التلميذ فيها يكشف 
احلقائق كغَتىا 

 بنفسها

طريقة سريعة ألف التلميذ 
يستخدـ فيها معلومات 
 كصلنا إليها من قدًن

۳ 
 طريقة  طبيعية

طريقة غَت طبيعية من حيث 
ترتيب السَت ىف الوصوؿ إذل 

 ادلدركات العامة
يكوف موقف التالميذ  ٗ

 فيها إغلابيا
 يكوف موقفهم فيها سلبيا

قد ال يتمكنوف من فهم يتمكن فيها التالميذ  ٘
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من فهم احلقائق 
الصعبة ألهنا هبا 
يصلوف إليها شيئا 

 فشيئا

احلقائق الصعبة عليهم فهما 
 جيدا

ترىب ىف التالميذ ركح  ٙ
 الترىب ىف التالميذ ركح النقد النقد

تعودىم الصرب  ٚ
كادلثابرة كاالعتماد 
 على النفس

تعودىم التسرع كاالعتماد 
 على الغَت

 
 النظرية عن مشكالت تدريس القواعد .ج 

اليأتى التالميذ إذل ادلدرسة إاّل للتعّلم حىّت يصبح 
أال يقضى التالميذ أكثر  كينبغي عادلا ىف ادلستقبل اشخص

غلب أف يكوف يف ادلنزؿ أيضا  الوقت ادلتاح للتعلم كما
اليوما إال كيتعلموف فيو  الوقت ادلخصص دلصاحل التعلم.

 كلكن كثَت من التالميذ يواجهوف ادلشكالت ىف تعّلهم.ذلم. 
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تثَت عملية حتديد قواعد اللغة كتركيبها، كعملية 
تدرجها ىف ادلواد التعليمية عدة مشكالت تستحق الدراسة 

 منها :
القواعد األساسية الىت ينبغى تقدؽلها حيث ال توجد  .ٔ

دراسات علمية موضوعية مقننة تكشف لنا عن منهج 
قواعد اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ىف ادلرحلة تعليم 

 األساسية.
ترتيب األىم فادلهم، حيث دل تقل لنا األحباث األكثر  .ٕ

 أعلية من القواعد فادلهم منها فاألقل أعلية.
البسيط من القواعد كادلركب، كالوظيفى كغَت الوظيفى،  .ٖ

الشائع كألقل شيوعا، حيث صلد أف ىذين ادلبدين من 
يم زلتول ادلنهج كثَتا ما يتعرضاف، فاجلمع مبادئ تنظ

السادل مثال أبسط من رتع التكسَت، إال أف رتع 
التكسَت أكثر شيوعا كاستخداما، كصلد األفعاؿ ادلعتلة 
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معقدة كلكنها أكثر شيوعا كاستخداما من األفعاؿ 
 ٖٓالضحيحة، فهي سهلة كلكنها أقل استخداما.

حيث يشعر بأف كثرة القواعد ادلفركضة على التلميذ،  .ٗ
 حفظها يتطلب منو رلهودان كبَتان.

تركيز ادلعلم على االنتهاء من ادلقرر دكف التأكد من  .٘
 إمكانية تطبيق القواعد عمليان.

إحساس التلميذ بأف القواعد النحوية قوانُت رلردة  .ٙ
 تتطلب رلهودات  كثَتة الستيعاهبا.

ثنائية اللغة، حيث يدرس التلميذ حصة أك اثنتُت  .ٚ
للقواعد الصحيحة، كما دكف ذلك يتعلم التلميذ 

 باللهجة الدارجة) العامية(.
كثرة ادلوضوعات اليت ال داعي لتدريسها للتلميذ،  .ٛ

 ألهنا ال دتثل أعلية كبَتة للتلميذ.
 االفتقار إذل تطبيق القواعد النحوية اليت مت تعلمها. .ٜ
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 ٖٕٗ....، طرئق تدريس الناقة، 
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مشكالت خاصة باجلانب الًتبوم كالتعليمي  .ٓٔ
 ٖٔكالنفسي.
لعلماء عن العوامل الىت تسبب مشكالت كيرم ا

التالميذ يف التعلم من جهة داخلية التالميذ كخارجهم. مثل 
 من جهة داخلية التالميذ :

ادلعرفية مثل اطلفاض القدرة الفكرية / ادلخابرات  .ٔ
 التالميذ

 مثل تقلب العواطف كادلواقفالشعورية  .ٕ
احلركية مثل اضطراب يف الرؤية كالسمع احلواس  .ٖ

 كاألذف()العُت 
كمن جهة خارجية التالميذ تشتمل رتيع احلاالت 
كالظركؼ كالبيئة احمليطة اليت دتكن أف تشاعد أنشطة التالميذ 

 للتعلم, كىي :
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البيئة األسرية ادلثاؿ : تنافر العالقة بُت األب كاألـ ،  .ٔ
 كأسرة منخفضة االقتصادية

 البيئة اإلجتماعية  .ٕ
ادلدرسة كمواقعها البيئة ادلدرسية : مثل ظركؼ مباين  .ٖ

قريب من السوؽ, كحالة ادلعلمُت كأدكات التعّلم 
 ٕٖالناقص.

كينبغى أف تكوف ادلدرسة سبعة عناصر كىي منهج 
التدريس كادلدرس كالتالميذ مصدر ادلالية كأدكات التدريس ك 

 ٖٖأصحاب عمل التدريس كاخلدمة اخلاصة. 
منهج الًتبية ىي رلموع برنامج الًتبية كتنطيم 

ؼ كاحملتول كمادة الدرس الىت تستعد لتالميذ لوصوؿ األىدا
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 Moh.Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  ( منهج
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كفيها األىداؼ كمادة الدرس كعملية  ٖٗإذل أىداؼ مقررة،
  ٖ٘التدريس كتقوًن التدريس.

 كأما فوائد منهج التدريس ىي :
دلراجع عملية التدريس ىف مؤسسة الًتبية ادلعينة  .ٔ

 لوصوؿ إذل أىدافها.
عَمل ىف كل لتحديد برامج عملية التدريس الىت أف يُ  .ٕ

 السنة الدراسية
 ٖٙلتكوف مراجع ادلدرس ىف عملية التدريس .ٖ

حتولت كجهة نظر إذل جوانب أخرل ، ؽلكن  إذا
عامل التالميذ كادلدرس  عوامل مشكالت التعلم تقسيم إذل

 كاألسرة كاجملتمعات :
 عامل التالميذ .1
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 ٕٛ-ٖٛ، ونفس ادلرجع 
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ككاف ىو الذم التالميذ ىو فاعل ىف التعّلم    
لتكوف العوامل مبشكالت التعلم مباشرة.  يشعر

ادلسببة يف مشكالت التعليم التالميذ كاضحة ؽلكن 
 بياهنا كما يلى :

 ذكاءىم ناقص . أ
عدـ كجود ادلوىبة أك غَت مالئمة للمواد أك  . ب

 اليت قد أعطيت ادلدرس الدركس
مثل :  .العامل العاطفي الذم أقل استقرارا . ت

غاضب االنفعاؿ ، متقلب ادلزاج ،   سريع 
مواجهة ادلشكالت ،    ، كاخللط دائما يف

 حزين دائما بدكف سبب كاضح 
 التعلم غَت موجودة أنشطة   . ث
 عدـ كجود دراسة العادات اجليدة،    . ج
 ال توجد دكافع التعلم   . ح



ٜٙ 

 

 

ادلعارؼ األساسية كمهاراهتا ليست كافية    . خ
 ٖٚلدراسة ادلواد

فلذلك البد على كل أعضاء ادلدرسة خاصة 
على كل مدرس ليعطى أف يهتم كثَتا بتالميذه 

 كيستعمل طريقة ككسيلة مناسبة ذلم 
كما كجب على ادلدرس ليدرهبم ىف الفكرة 
التامة حىت يستطيع أف يعرب مشكالهتم ىف 

 ٖٛالتدريس.
 عامل ادلدرسة  .2

ادلدرسة ىي ادلؤسسات التعليمية الرمسية 
كالتالميذ، كىي ادلكاف الذم يطلب  للمدرسُت

التالميذ ادلعلومات مبساعدة ادلدرس. كلكن من 
بعضها قدتكوف ادلدرسة سبا عن مشكالت التالميذ 
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ىف التعّلم كلكن أكثر ىذه ادلشكالت تتبع من 
 ادلدرس كذلك ألسباب:

 شحصيتو غَت نبيلة . أ
سواء يف اختاذ  ليس لو الكفاءة ىف الًتبية، . ب

 ادلستخدمة اك يف مراقبة ادلوادالطريقة 
 تكليف ادلدرس ادلادة على التالميذ    . ت
ليس لو الكفاءة لتحليل مشكالت  . ث

 التالميذ
طريقة ادلدرس غَت مناسبة للمادة  . ج

   ٜٖكالتالميذ
ادلدرس ىو من الذل يوصل ادلعلومات إذل 

إذا كانت مهمة ادلدرس ىي ما  ٓٗأذىاف التالميذ.
عينة دتكنو من قدمناىا كجب أف يتصف بصفات م
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تأدية كظيفتو على خَت كجو. كىذه الصفات منها 
 ماىو عقلي كمنها ماىو جسمي كمنها ماىو ُخلقي

 الّصفات العقلية .أ 
االستمداد دلهنتو : ينبغى دلن يريد االشتغاؿ   (ٔ

مبهنة التدريس أف ؼلترب جدارتو فيها كاستعداده 
ذلا فعلى ذلك تتوقف سعادتو كسعادة كثَت 
من األنفس الصغَتة الىت يتعهد إليها ىف 

 تربيتها.
سالمة العقل : فيكوف حاّد الذىن كالفكر  (ٕ

 صادؽ ادلالحظة سريع البديهة قول الذاكرة
ادلادة : فادلعلم غزيرة ادلادة يستطيع أف  غرارة (ٖ

ػلسن إدارة فصلو كيوقظ شوؽ تالميذه 
 ٔٗكيستميل قوة انتباىهم.

 األكصاؼ اخللقية .ب 
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 ٙ-ٚالًتبية كالتعليم، 



ٕٚ 

 

 

مىت كاف ادلعلم على جانب عظيم من 
األخالؽ ال يلبث أف تنتقل أخالقو إذل 
تالميذه فهم ػلاكونو ىف رتيع أفعالو كأقوالو 

من ضعف ىف ككركاتو ككل ما يكوف ىف ادلعلم 
أخالقو ال ؼلفى على التالميذ إدراكو فعيوهنم 
نافدة ختًتؽ هنسو كتشعر بكل ما فيو من 
نقص مهما اجتهد كسًته، كلذا غلب أف 

 يكوف ادلعلم :
 باش الوجو رحيما ػلسن معاملة التالميذ (ٔ
صبورا، فنجاح ادلتعلم ىف أعمالو كقدرتو  (ٕ

على اتقاهنا يتوقفاف كثَتا على درجة 
 لمصرب ادلع

 رلدا ىف عملو مهتما بو نشيطا (ٖ
أف يكوف صوتو كاضحا جليا مؤثّرا خاليا  (ٗ

 من اجللية كالصياح غَت الضركرين



ٖٚ 

 

 

أف تكوف عينو يقظة ترل كل حركة ىف  (٘
 ٕٗالفصل

 األكصاؼ اجلسمية .ج 
 سالمة البدف كقوة البنية  (ٔ
نظافة البدف/اجلسم كالشعر كاألظفار  (ٕ

 كادلالبس
حسن البزة كلطف اذلنداـ من غَت  (ٖ

 ج عن حد تأدبخرز 
 ٖٗاخللّو من العاىات ادلدىشة/ادلشّوىة. (ٗ

 عامل األسرة .3
األسرة ىي مؤسسة من مؤسسات التعليم غَت 
الرمسي )خارج ادلدرسة( الذم تعًتؼ حبقها يف الوجود 

كيتمثل دكره ال يقل أعلية عن ادلؤسسات  .يف التدريس
 الرمسية كالتعليم غَت النظامي.
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مشكالت كتكوف األسرة مصدرا من مصادر 
األكالد ىف التعّلم عندما الوالد ال يعطى اىتماما عليهم 
كفيها تنافر العالقة بُت األب كاألـ حىّت ال يستطيع 

 ٗٗاألكالد أف يتعّلم تعّلما جيدا بكثرة ادلسئلة فيها.
 عامل اجملتمعات .4

كإذا كانت األسرة ىي أصغر اجملتمعات، 
احلياة فاجملتمعات ىي رلموع األسرة اليت تنتشر يف 

 .االجتماعية.كيُعًَتؼ التالميذ يعيش يف اجملتمع ادلتفرؽ

اذلرج، كالضوضاء، كالضجيج، كحتارب، كالسرقة، 
كالقتاؿ، كما أشبو ذلك جزء من حياة اجملتمع ادلتفرؽ. 

بيئة معيشة ىادئة لضماف التالميذ يتعّلم  كينبغي
 ٘ٗفيها.

 النظرية عن تقويم تدريس القواعد .د 
التخطيطية الستخداـ اـ كسيلة  كال تكمل الدكرة  

معينة أك طريقة معينة ىف التدريس إال بالتقوًن، كليس معٌت 
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ذلك أف التقوًن خطوة هنائية أك غاية ىف حد ذاتو، كإظلا ىو 
كسيلة لتحسُت كتطوير ادلواد كاألساليب ادلختلفة ىف مواقف 
التدريس كالتعلم كزيادة فاعليتها ىف حتقيق األىداؼ 

كعلى ذلك فالتقوًن جزء ال يفصل عن الطريقة، التعليمية. 
كىو يبدأ أساسا مبعرفة األىداؼ ادلواد حتقيقها، كيتضمن 
بعد ذلك عدة حطوات، العرض منها حتديد الدرجة الىت 
حتققت هبا فعال ىذه األىداؼ. كيستلـز ذلك معرفة نواحى 
القّوة أك النجاح كنواحى الضعف أك اإلخفاؽ ىف االستخداـ 

 فيسَتات ادلمكنة ألسباب ذلك.ككضع ال
التقوًن ىو العملية الىت تستخدـ فيها نتائج القياس،   

كأم معلومة ػلصل عليها بوسائل أخرل مناسبة، ىف إصدار 
حكم على قيمة خاصة معينة لدل ادلتعلم أك على جانب 

كأحيانا التقوًن مبعٌت، اإلختبار  ٙٗمعُت من جوانب منهج.
جة الىت قد اُستعِمل ىف ام مدرسة كالقياس. كىناؾ أية النتي
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(، قبيح ٓ-ٗخاصة ىف ادلدرسة العربية، كىي قبيح جّدا ) 
(، كشلتاز ٛ(، جيد جّدا )ٚ(، جّيد )ٙ(، مقبوؿ )٘)
(ٔٓ.)ٗٚ 
دراسة القواعد ال تأتى ذتارىا إال بكثرة التطبيق   

عليها، كتدريب التالميذ تدريبا كافيا على األبواب الىت 
اـ بالقواعد ؽلثل اجلانب النظرل من يدرسوهنا، فاإلدل

اخلصائص اللغوية، كالتطبيق/التقوًن دتثل اجلانب العملى، 
الذل تبدك فائدتو ىف القراءة السليمة، كالتعبَت السليم، 
كالتطبيق الشفول يثبت ىف أذىاف التالميذ، كيعد من الطرؽ 

 -كذالك-الطبيعة لتكوين العادات اللغوية الصحيحة، كىو
ق دلستول التالميذ، ككسيلة للكشف عن مقياس دقي

  ٛٗالضعفاء منهم، كعن نواحى القصور فيهم.
 التقوًن ىف تدريس القواعد تنقسم إذل قسمُت : 

 التقوًن الشفول .1
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غلمل يف ىذا الدرس أف يعد ادلدرس أمثلة  
دلا يريد التمرين عليو من القواعد كيدكهنا علي 

مستطردان من السبورة ، مث ػلاكر التالميذ فيها ، 
ذلك إرل تذكَتىم بالقواعد كالتعاريف ، كػلسن أف 
يصرؼ يف ذلك الشطر األكؿ من زمن الدرس ، كيف 
الشطر الثاين منو يطالبهم بتكوين رتل علي النحو 

 ٜٗالذم رمسو ذلم يف أمثلتو كدتريناتو.
 
 
 

 التقوًن الكتاىب اك التحريرل.   .2
تتكوف من كىو آلة لتقوًن ذكاء التالميذ اليت  

فلذلك  ٓ٘رلموعة متنوعة من الذاتية كادلوضوعية.
 البد للمدرس أف يعّده قبل التدريس.
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 ك الكتاىب ىو : الشفولكأنواع تقوًن 
 التكملة عن طريقة االختيار ادلناسب .أ 

ىف ىذا النوع يعطى ادلدرس رتلة 
كؼلذؼ منها كلمة كاحدة مثال، مث يقدـ 
ناسبة للدارس عدة كلمات ليختار الكلمة ادل

 دللء الفراغ ىف السؤاؿ. أمثلة :
 الطالب ........إذل ادلدرسة كل يـو (ٔ

 أ.ػلضر   ب. ػلضركف    ج. ػلضرف
 ىل سيارتكم اجلديدة كاسعة ة (ٕ

 ال.......... كاسعة
 ٔ٘أ. ىي ب. ىو ليس  ج. ىي ليست

 اختيار اجلملة ادلناسبة من عدد من اجلمل .ب 
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ىف ىذه الصورة  يعطى الدارس عدة 
منها فقط صحيحة، كاألخريات  رتل كاحدة

 هبا خطأ ضلوم.
 . اجلو حارة جدا ىف ىذا البلدٔأمثلة :
 . اجلو حارة جدة ىف ىذا البلدٕ    
. اجلو حار جدا ىف ىذا ٖ    
 ٕ٘البلد

 ترتيب الكلمة ادلتفرقة  .ج 
ىف ىذا النوع من االختبار يطلب من 
الدارس أف يرتب الكلمة ادلقدمة لو يكوف 

 تعبَتات صحيحة.
 –اخلارجية  –ىف  -مثاؿ : ىذا الرجل

 يعمل -كزارة 
 التكملة من عند الدارس .د 
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ىف ىذه النوع من األسئلة يطلب 
من الدارس أف يعطى مثال الصيغة 

 ادلناسبة للكلمة، مثل : 
امأل الفرغ بالصيغة ادلناسبة للفعل بُت 

 القوسُت !
الطالب.......)ػلضر( إذل ادلدرسة   
 ٖ٘كل يـو

 اجلملة من صورة إذل أخرلحتويل الفعل أك  .ه 
ىنا يعطى الدارس مثال رتلة هبا فعل 
مبٌت للمعلـو كيطلب منو حتويل الفعل إذل 

.  ادلبٌت للمجهوؿ مع تعبَت ما يلـز
مثاؿ : حوؿ األفعاؿ ىف اجلمل التالية من 
صيغة ادلبٌت للمعلـو إذل صيغة ادلبٌت 

 للمجهوؿ !
 كتب الولد الدرس (ٔ
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 اجلديدة دل تفهم الطالبات ادلسألة  (ٕ
 تعديل اجلملة تبعا ألحد عناصرىا الرئيسية .و 

يطلب من الدارس مثال أف يغَت ادلبتدأ 
اك الفاعل ىف رتلة الرئيسية مع اجراء 

.  التغيَتات الالـز
مثاؿ : استبدؿ بالفاعل )زلمد( ىف اجلملة 

 الكلمات ذلا !
 خرج زلمد من بيتها مسرعا

 زينب........................ (ٔ
 ...................الولداف.... (ٕ
األطفاؿ...................... (ٖ

٘ٗ 
استبداؿ كلمة بأخرم من رلموعة من  .ز 

 الكلمات
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ىنا تطلب الدارس أف يستبدؿ كلمة 
بأخرل تقـو بنفس الوظيفة، كتفيدنا ىذه 
أحيانا ىف التعرؼ على ادلاـ الطالب مثال 
 بالفرؽ بُت االسم كادلبٌت كادلعرب. مثاؿ :

الىت حتتها خط استبدؿ بالكلمة  (ٔ
الكلمة الىت تلى اجلملة كاضبطها 

 )الكلمة اجلديدة( بالشكل !
دخلت عددا من البيوت          

 اجلديدة. ادلساجد
استبدؿ بالكلمة الىت حتتها خط  (ٕ

 الضمائر ادلناسبة !
 ىف الشارع عليارأيت  . أ
 ٘٘اجلديدةالطلبة ىذا كتاب  . ب

 اختيار التفسَت ادلناسب .ح 
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 ٖٕٓ،  ونفس ادلرجع 
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ا كلمة مث ىنا تعطى رتلة للطالب كهب
تطلب منو أف يوضح لنا ما فهم باختيار 

 الكلمة ادلناسبة :
مثاؿ : ىذه سيارة ادلدير اجلديدة, 

 "اجلديدة", صفة :
 (. للمديرٕ  (. للسيارةٔ

 تصحيح التطبيق التحريرل 
من خَت طرؽ التصحيح أماـ التالميذ، كمن ادلمكن  .ٔ

ختصيص جزء من من إحدل احلصص، لتصحيح 
 بإشراؾ التالميذ كمناقشتهم. بع  اإلجابات،

إذا كاف البد من التصحيح خارج الفصل، ػلسن أف  .ٕ
يشَت ادلد رس إذل موضوع اخلطأ، دكف أف يكتب 
الصواب، على أف يعود إذل شرح اإلجابة، كتكليف 
التالميذ أف يكتبوا صواب اخلظأ، ففى ىذه الطريقة 
ضماف لفهم التالميذ سّر أخطائهم، ككجو الصواب 

ما إذا كتب ادلدرس صواب اخلطأ فإف فيها، أ
ما كتبو  -ىف عملية التصويب–التالميذ سينقلوف 



ٛٗ 

 

 

ا ٔادلدرس، كرمبا نقلوه من غَت فهم، فال ينتفعوف بو
 التصويب ىف جتنب مثل ىذه األخطاء ىف تطبيق تاؿ

ػلسن أف تقّدر إجابة كل سؤاؿ بالدرجة الىت  .ٖ
 ٙ٘تستحقها.
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 ٕٕ٘، الموّجو الفنىإبرىيم،  


